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سارة شهيد
دليل الخدمات

إن كنت تبحث عن كاتب بأدوات سحرية لتطوير عملك وتحسين وجودك على اإلنترنت ،فأنت في المكان المناسب!
قبل أن نبدأ:
ً
حرصا على تقديم العمل بأفضل جودة ممكنة ،فإنه وقبل البدء بالعمل يتم إجراء دراسة عن:
· وضع الشركة في السوق،
· المنافسين،
· الجمهور المستهدف،
· أهداف المحتوى قريبة وبعيدة المدى،
بناء على ذلك،
المحتوى
ضمن
استخدامها
· الكلمات المفتاحية التي سيتم
ً
· وغير ذلك من التفاصيل التي تساعد بتقديم المحتوى بأقرب طريقة ممكن إلى الجمهور.
بناء على االستبيان الذي يتم تقديمه لكم قبل بدء العمل ،لهذا أرجو منكم أن تقوموا
ويتم العمل على هذه الدراسة ً
باإلجابة بشكل مدروس لتكون الدراسة أقرب ما يمكن للواقع.
إن جميع الخدمات المقدمة هنا تعتمد على خطوات تستند إلى تلك الدراسة ،حيث يتم من خاللها:
· بناء الوعي بالعالمة التجارية،
· خلق تفاعل مع الجمهور المستهدف،
· زيادة الزيارات إلى الموقع،
· تحويل الزيارات إلى مبيعات فعلية ،وغير ذلك.
ً
أيضا:
يتم تقديم المحتوى بمختلف أشكاله حسب كل شركة وبالطريقة التي تحدد أهدافها ،ويتم
· مراعاة كافة التقنيات التي تساهم في زيادة فعالية المحتوى مثل تحسين الظهور في محركات البحث ،SEO
· التعاون مع المصمم لتقديم المحتوى المرئي بأفضل صورة ممكنة،
ً
وأخيرا استخدام المؤشرات الالزمة لقياس فعالية األداء حسب الخطة أو االستراتيجية.
·
أما الخدمات فهي كما يلي:
نوع الخدمة
إعداد استراتيجية تسويق بالمحتوى
بناء الموقع والمحتوى الخاص به أو تجديده
بناء الموقع بجميع صفحاته (من نحن ،عن الخدمات ،المنتجات)... ،
محتوى لمدونة الموقع (مع مراعاة تحسين محركات البحث )SEO
إعداد استراتيجية مواقع التواصل االجتماعي
ً
وسطيا
استراتيجية تتراوح بين شهرين و 6أشهر
خطط كاملة تعمل كحملة ترويجية أو خطة لتبقي الصفحة نشيطة ومحدثة فقط
بناء خطة وتقويم للمحتوى
استخدام عدة قنوات ومنصات حسب حاجة العمل
بناء الموقع والمحتوى الخاص به
كتابة المحتوى الخاص بواجهة الموقع

كتابة المحتوى الخاص بالصفحات ضمن الموقع (عن الموقع ،المنتجات)... ،
سرد قصصي بعيد عن األسلوب التقليدي
تحويل الزوار إلى الزبائن
كتابة مقاالت ومحتوى للويب
مصادر موثوقة أو أبحاث خاصة
كتابة مواد صحفية
مراعاة تحسين محركات البحث SEO
لغة سليمة وجذابة
الكتابة التقنية Technical Writing
الكتابة ضمن مجاالت ( التصوير ،التقنية ،التصميم ،تطوير الويب)
الكتابة البحثية
كتابة مواد تعتمد على أبحاث أو أوراق بحثية علمية
كتابة إبداعية Copywriting
محتوى خاص بمواقع التواصل االجتماعي ( تفاعلي ،لغة بسيطة ،رسالة واضحة بطريقة إبداعية)
توصيف منتجات
كتابة خفية Ghostwriting
كتابة سيناريو أو نصوص فيديو
تجذب المشاهدين من الثواني األولى
مبنية وفق خطة تالئم نوعية الفيديو والهدف منه
مبنية ضمن  Storyboardلتصبح عملية التصميم المتوافقة معه أسهل
ترجمة
من العربية لإلنكليزية وبالعكس
ترجمة عامة
ترجمة اختصاصية في مجال االقتصاد واألعمال
لغة سليمة وأسلوب واضح ودقيق
مراجعة وتدقيق
تحرير المحتوى
تدقيق إمالئي ولغوي
استشارات
كل ما يتعلق بالعمل الحر ،العمل عن بعد ،التسويق بالمحتوى ،وصناعة المحتوى
ّ
اطلع على نماذج أعمالي من هنا

مباشرة من خالل التواصل معي عبر النموذج أو اإليميل:
يمكنك طلب الخدمة
ً
SarahShahid.net/contact/
contact@sarahshahid.net

لمحة عني
أدرس الماجستير في االقتصاد السلوكي .وأعمل في مجال الترجمة والتدوين منذ .2014
أهتم بشكل رئيسي باالقتصاد واألعمال ،التسويق ،العمل الحر ،ريادة األعمال.
أقوم بنشر مقاالتي بشكل رئيسي في موقعي الشخصي:
SarahShahid.net
ً
أيضا بالعمل على إعداد المحتوى بعدة أشكاله ،ومن أهم العمالء لدي:
 أقوم· أكاديمية حسوب
· RMG Group
· موقع عرب بكس
· إي ستوديو
 لدي الكثير من األعمال التطوعية ،أهمها:· ( TEDترجمة)
· ( Business Solutionsإعداد محتوى)
· منصة حرابيء لريادة األعمال
 ساهمت بإعداد عدة كتب ومجالت ،أهمها:· أمة الشركات الناشئة  -دان سينور وشاؤول سينجر (ترجمة)
· مئة إعالن وإعالن "بوابتك إلى التسويق اإلبداعي" (إعداد محتوى)
 شاركت في التدريب بعدة محاضرات ،ورشات عمل وملتقيات ،أهمها:· ملتقى  SHIFT2للعمل المستقل
· محاضرات عن االقتصاد السلوكي ،في كلية االقتصاد  -جامعة حلب
· ورشات عمل عن العمل الحر والتسويق في مركز شباب  -األمانة السورية للتنمية
· جلسة ومحاضرة أونالين عن العمل الحر مع مبادرة جلسة

